
عقوملا فيرشلاديدج  يوبنلا  مرحلاب  ةيتوصلا  ةبتكملا  يف  عزوت  رثألاو  ثيدحلا  لهأ  ةعوسوم  نآلا 

ةسيئرلا ةحفصلا 

خئاشملا ضرع 

لسالسلا ضرع 

ةيهقفلا فيناصتلا 

ةطوغضملا تافلملا 

ثحبلا ةحفص 

تاءاصحإ

ةءورقملا ةبتكملا 

ثيدحلا لهأ  جمانرب 

راوزلا لجس 

انلسار

لمنلا ةروس  ريسفت  / ميركلا نآرقلا  ريسفت 

| 2 | 1 |

01a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.64  ) ( ةغرفم  )  ( 811  )  ( 434  ) 

 :- تايوتحملا  

لمنلا1- ةروسب  ةروسلا  هذه  ةيمست  ببس 
ميحرلا2- نمحرلا  هللا  مسب 
-3 << نيبم باتك  ناءرقلا و  تاياء  كلت  سط  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-4 << نينمؤملل ىرشبو  ىده  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-5 << نونقي مه  ةرخآلاب  مهو  ةاكزلا  نوتؤيو  ةالصلا  نوميقي  نيذلا  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا6-
-7 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-8 << نوهمعي مهف  مهلامعأ  مهل  انيز  ةرخألاب  نونمؤي  نيذلا ال  نإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا9-

-10 . ةقباسلا ةيألا  ريسفت  ةمتت 
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انلسار

حفصتلا بسح  دجاوتلا 

ةسيئرلا 17ةحفصلا 
ثيدحلا لهأ  67ةعوسوم 
ثيدحلا لهأ  1جمانرب 

ًايلاح 85نيدجاوتملا 

راوزلا تاءاصحإ 

ًايلاح نيدجاوتملا 
85

سمألا راوز 
613
راوزلا يلامجإ 

6848768

مويلا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
263

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
55574
ثيدحلا لهأ  جمانرب 
101

راوزلا لجس 
20
ةيمقرلا ةبتكملا 

87
ةيهقفلا فيناصتلا 
0

تاءاتفتسإ
0

01b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.39  ) ( ةغرفم  )  ( 687  )  ( 329  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوهمعي مهف  مهلامعأ  مهل  انيز  ةرخألاب  نونمؤي  نيذلا ال  نإ  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << نورسخألا مه  ةرخألا  يف  مهو  باذعلا  ءوس  مهل  نيذلا  كئآلوأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا3-
-4 << ميلع ميكح  ندل  نم  ناءرقلا  ىقلتل  كنإ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا5-
-6 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-7 << نولطصت مكلعل  سبق  باهشب  مكيتاء  وأ  ربخب  اهنم  مكيتائس  اران  تسناء  ينإ  هلهأل  ىسوم  لاق  ذإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 << نيبم باتكو  ناءرقلا  تاياء  كلت  سط  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-9 << نينمؤملل ىرشبو  ىده  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

02a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.36  ) ( ةغرفم  )  ( 661  )  ( 303  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيبم باتكو  ناءرقلا  تاياء  كلت  سط  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  راركت 
-2 << نينمؤملل ىرشبو  ىده  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف  راركت 
-3 << نونقوي مه  ةرخألاب  مهو  ةاكزلا  نوتؤيو  ةالصلا  نوميقي  نيذلا  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نوهمعي مهف  مهلامعأ  مهل  انبز  ةرخألاب  نونمؤي  نيذلا ال  نإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نورسخألا مه  ةرخألا  يف  مهو  باذعلا  ءوس  مهل  نيذلا  كئآلوأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

02b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.38  ) ( ةغرفم  )  ( 676  )  ( 325  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نولطصت مكلعل  سبق  باهشب  مكيتاء  وأ  ربخب  اهنم  مكيتائس  اران  تسناء  ينإ  هلهأل  ىسوم  لاق  ذإ  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << نيملاعلا بر  هللا  ناحبس  اهلوح و  نمو  رانلا  يف  نم  كروب  نأ  يدون  اهءآج  املف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا3-
-4 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
ةلئسألا5-
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0
تاحفصلا يلامجإ 

56047

لوخدلا ليجست 

 : مدختسملا مسا 

 : رسلا ةملك 

لو  ـــ خد  

عقوملا يف  ليجستلا 

لودلا بسح  دجاوتلا 

فورعم 1ريغ 
1ايلارتسأ
2ليزاربلا

5نيصلا
4ايناملأ

1كرامنادلا
5رئازجلا

2رصم
2اينابسا
1اسنرف

ادنلريا 1ةيروهمج 
1ندرألا
1نابايلا
1تيوكلا

1اكناليرس
1ايبيل

2برغملا
1ايزيلام
8ادنلوه

ةقباسلا6- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-7 << نولسرملا يدل  فاخي  ينإ ال  فخت  ىسوم ال  اي  بقعي  ملو  اربدم  ىلو  نآج  اهنأك  زتهت  اهاءر  املف  كاصع  قلأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا8-
-9 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 

-10 << ميحر روفغ  ينإف  ءوس  دعب  انسح  لدب  مث  ملظ  نم  الإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 

03a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.35  ) ( ةغرفم  )  ( 632  )  ( 324  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << ميحر روفغ  ينإف  ءوس  دعب  انسح  لدب  مث  ملظ  نم  الإ  ىلاعت << :  هلوق  ريسفت  ةمتت 
-2 << نولطصت مكلعل  سبق  باهشب  مكيتاء  وأ  ربخب  اهنم  مكيتائس  اران  تسناء  ينإ  هلهأل  ىسوم  لاق  ذإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نيملاعلا بر  هللا  ناحبس  اهلوح و  نمو  رانلا  يف  نم  كروب  نأ  يدون  اهءآج  املف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << ميكحلا زيزعلا  هللا  انأ  هنإ  ىسوم  اي  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نولسرملا يدل  فاخي  ينإ ال  فخت  ىسوم ال  اي  بقعي  ملو  اربدم  ىلو  نآج  اهنأك  زتهت  اهاءر  املف  كاصع  قلأو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 << ميحر روفغ  ينإف  ءوس  دعب  انسح  لدب  مث  ملظ  نم  الإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا7-
-8 << نيقساف اموق  اوناك  مهنإ  هموقو  نوعرف  ىلإ  تاياء  عست  يف  ءوس  ريغ  نم  ءآضيب  جرخت  كبيج  يف  كدي  لخدأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 

03b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( ةغرفم  )  ( 649  )  ( 284  ) 

 :- تايوتحملا  

اموق1- اوناـك  مهنإ  هموقو  نوعرف  ىلإ  تاـياء  عست  يف  ءوس  ريغ  نم  ءآـضيب  جرخت  كـبيج  يف  كدـي  لـخدأ  و  ىلاـعت << :  هلوق  ريـسفت  ةـمتت 
 << نيقساف

-2 << نيبم رحس  اذه  اولاق  ةرصبم  انتاياء  مهتءآج  املف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا3-
-4 << نيقساف اموق  اوناك  مهنإ  هموقو  نوعرف  ىلإ  تاياء  عست  يف  ءوس  ريغ  نم  ءآضيب  جرخت  كبيج  يف  كدي  لخدأ  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نيبم رحس  اذه  اولاق  ةرصبم  انتاياء  مهتءآج  املف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا6-
-7 << نيدسفملا ةبقاع  ناك  فيك  رظناف  اولعو  املظ  مهسفنأ  اهتنقيساو  اهب  اودحجو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا8-
ةقباسلا9- ةيآلا  رسيفت  ةمتت 

04a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

http://alathar.net/home/register.php?op=register
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8886
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8886
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8886
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=gewo&co=8887
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=geit&co=8887
http://alathar.net/home/esound/index.php?op=liit&co=8887
http://www.htm2pdf.co.uk
http://www.htm2pdf.co.uk


8ادنلوه
1رطق
1اينامور
1ايسور

3ةيدوعسلا
1هروفاغنس

1ايروس
1سنوت
34اكيرمأ

Zw1
ًايلاح 85نيدجاوتملا 

عقوملا تارايز 

ةسيئرلا ةحفصلا 
2003535

ثيدحلا لهأ  ةعوسوم 
103622210

ثيدحلا لهأ  جمانرب 
458398

راوزلا لجس 
105105

ةيمقرلا ةبتكملا 
723692

ةيهقفلا فيناصتلا 
314429

تاءاتفتسإ
1978

274077
تاحفصلا يلامجإ 

108358817

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.40  ) ( ةغرفم  )  ( 675  )  ( 322  ) 

 :- تايوتحملا  

نورعـشي1- مهو ال  هدونجو  ناميلـس  مكنمطحي  مكنكاسم ال  اولخدا  لمنلا  اهيأآي  ةلمن  تلاق  لمنلا  داو  ىلع  اوتأ  آذإ  ىتح  ىلاعت << :  هللا  لاق 
<<

احلاص2- لمعأ  نأ  يدـلاو و  ىلعو  يلع  تمعنأ  يتلا  كتمعن  ركـشأ  نأ  ينعزوأ  بر  لاق  اـهلوق و  نم  اـكحاض  مسبتف  ىلاـعت << :  هللا  لاـق 
 << نيحلاصلا كدابع  يف  كتمحرب  ينلخدأو  هاضرت 

ةلئسألا3-
-4 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
ةلئسألا5-
-6 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
ةلئسألا7-
ةقباسلا8- ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
؟ 9- ءايلا نيكستو  لادلا  حتفب  انيدلاو  لادلا و  رسكب  انيدلاو  ةظفل  نيب  قرفلا  ام 

-10 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 

04b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.43  ) ( ةغرفم  )  ( 625  )  ( 345  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيدسفملا ةبقاع  ناك  فيك  رظناف  اولعو  املظ  مهسفنأ  اهتنقيساو  اهب  اودحجو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا2-
-3 << نينمؤملا هدابع  نم  ريثك  ىلع  انلضف  يذلا  هلل  دمحلا  الاقو  املع  ناميلسو  دوواد  انيتاء  دقلو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا4-
-5 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
ةلئسألا6-
-7 << نيبملا لضفلا  وهل  اذه  نإ  ئيش  لك  نم  انيتوأ  ريطلا و  قطنم  انملع  سانلا  اهيأآي  لاقو  دوواد  ناميلس  ثروو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا8-
-9 << نوعزوي مهف  ريطلا  سنإلاو و  نجلا  نم  هدونج  ناميلسل  رشحو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

05a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.37  ) ( ةغرفم  )  ( 622  )  ( 304  ) 

 :- تايوتحملا  
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-1 << نونلعت امو  نوفخت  ام  ملعي  ضرألاو و  تاومسلا  يف  أبخلا  جرخي  يذلا  هلل  اودجسي  الأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-2 << ميظعلا شرعلا  بر  وه  الإ  هلإآل  هللا  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا3-
-4 << نيبذاكلا نم  تنك  مأ  تقدصأ  رظننس  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا5-
-6 << نوعجري اذام  رظناف  مهنع  لوت  مث  مهيلإ  هقلأف  اذه  يباتكب  بهذا  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-7 << ميرك باتك  يلإ  يقلأ  ينإ  اؤلملا  اهيأآي  تلاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 << ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هنإ  ناميلس و  نم  هنإ  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-9 << نيملسم ينوتأو  يلع  اولعت  الأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 

-10 << نيقي إبنب  إبس  نم  كتئجو  هب  طحت  مل  امب  تطحأ  لاقف  ديعب  ريغ  ثكمف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-11 << ميظع شرع  اهلو  ئيش  لك  نم  تيتوأو  مهكلمت  ةأرما  تدجو  ينإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلسألا12-
ةقباسلا13- دئاوفلا  ةمتت 
نودتهي14- مهف ال  ليبسلا  نع  مهدصف  مهلامعأ  ناطيشلا  مهل  نيزو  هللا  نود  نم  سمشلل  نودجـسي  اهموقو  اهتدجو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

<<

05b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.34  ) ( ةغرفم  )  ( 606  )  ( 302  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوعزوي مهف  ريطلا  سنإلاو و  نجلا  نم  هدونج  ناميلسل  رشحو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
نورعشي2- مهو ال  هدونجو  ناميلس  مكنمطحي  مكنكاسم ال  اولخدا  لمنلا  اهيأآي  ةلمن  تلاق  لمنلا  داو  ىلع  اوتأ  آذإ  ىتح  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

<<
احلاص3- لمعأ  نأ  يدـلاو و  ىلعو  يلع  تمعنأ  يتلا  كتمعن  ركـشأ  نأ  ينعزوأ  بر  لاق  اهلوق و  نم  اكحاض  مسبتف  ىلاعت << :  هلوق  دـئاوف 

 << نيحلاصلا كدابع  يف  كتمحرب  ينلخدأو  هاضرت 
ةلئسألا4-
-5 << نيبئآغلا نم  ناك  مأ  دهدهلا  ىرأآل  يلام  لاقف  ريطلا  دقفتو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-6 << نيبم ناطلسب  ينيتأيل  وأ  هنحبذأل  وأ  اديدش  اباذع  هنبذعأل  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-7 << نيقي إبنب  إبس  نم  كتئجو  هب  طحت  مل  امب  تطحأ  لاقف  ديعب  ريغ  ثكمف  ىلاعت << :  هللا  لاق 

06a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تيابوليك  6.86  ) ( ةغرفم  )  ( 615  )  ( 365  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 !!!!!!! نالطع طيرشلا 
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06b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تيابوليك  10.78  ) ( ةغرفم  )  ( 564  )  ( 318  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 !!!!!! نالطع طيرشلا 

07a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.37  ) ( ةغرفم  )  ( 617  )  ( 310  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << ميحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هنإو  ناميلس  نم  هنإ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-2 << نيملسم ينوتأو  يلع  اولعت  الأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-3 << نودهشت ىتح  ارمأ  ةعطاق  تنكام  يرمأ  يف  ينوتفأ  اؤلملا  اهيأآي  تلاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-4 << نيرمأت اذام  فيك  يرظناف  كيلإ  رمألا  ديدش و  سأب  اولوأو  ةوق  اولوأ  نحن  اولاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-5 << نولعفي كلذكو  ةلذأ  آهلهأ  ةزعأ  اولعجو  اهودسفأ  ةيرق  اولخد  اذإ  كولملا  نإ  تلاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-6 << نولسرملا اوعجري  مب  ةرظانف  ةيدهب  مهيلإ  ةلسرم  ينإو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا7-
ةقباسلا8- دئاوفلا  ةمتت 
-9 << نوحرفت مكتيدهب  متنأ  لب  مكتاءآمم  ريخ  هللا  ينتاءآمف  لامب  يننودمتأ  لاق  ناميلس  ءآج  املف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

-10 << نورغاص مهو  ةلذأ  آهنم  مهنجرخنلو  اهب  مهل  لبق  دونجب ال  مهنيتأنلف  مهيلإ  عجرا  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا11-
-12 . ةقباسلا دئاوف  ةمتت 
ةلئسألا13-
-14 << نيملسم ينوتأي  نأ  لبق  اهشرعب  ينيتأي  مكيأ  اؤلملا  اهيأآي  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-15 << نيمأ يوقل  هيلع  ينإ  كماقم و  نم  موقت  نأ  لبق  هب  كيتاء  انأ  نجلا  نم  تيرفع  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
لـضف16- نم  اذه  لاق  هدنع  ارقتـسم  هاءر  املف  كفرط  كيلإ  دتري  نأ  لبق  هب  كيتاء  انأ  باتكلا  نم  ملع  هدـنع  يذـلا  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << ميرك ينغ  يبر  نإف  رفك  نمو  هسفنل  ركشي  امنإف  ركش  نمو  رفكأ  مأ  ركشأء  ينولبيل  يبر 

07b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.31  ) ( ةغرفم  )  ( 590  )  ( 302  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نيملسم ينوتأي  نأ  لبق  اهشرعب  ينيتأي  مكيأ  اؤلملا  اهيأآي  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
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ةلئسألا2-
-3 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
-4 << نيمأ يوقل  هيلع  ينإ  كماقم و  نم  موقت  نأ  لبق  هب  كيتاء  انأ  نجلا  نم  تيرفع  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا5-
-6 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
لضف7- نم  اذه  لاق  هدنع  ارقتـسم  هاءر  املف  كفرط  كيلإ  دتري  نأ  لبق  هب  كيتاء  انأ  باتكلا  نم  ملع  هدنع  يذلا  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

 << ميرك ينغ  يبر  نإف  رفك  نمو  هسفنل  ركشي  امنإف  ركش  نمو  رفكأ  مأ  ركشأء  ينولبيل  يبر 
ةلئسألا8-
-9 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 

ةلئسألا10-
-11 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
-12 << نودتهيال نيذلا  نم  نوكت  مأ  يدتهتأ  رظنن  اهشرع  اهل  اوركن  لاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا13-

08a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( ةغرفم  )  ( 606  )  ( 282  ) 

 :- تايوتحملا  

نم1- اذه  لاق  هدنع  ارقتـسم  هاءر  املف  كفرط  كيلإ  دتري  نأ  لبق  هب  كيتاء  انأ  باتكلا  نم  ملع  هدنع  يذلا  لاق  ىلاعت <<:  هلوق  دـئاوف  ةـمتت 
 << ميرك ينغ  يبر  نإف  رفك  نمو  هسفنل  ركشي  امنإف  ركش  نمو  رفكأ  مأ  ركشأء  ينولبيل  يبر  لضف 

لاؤس2-
ةقباسلا3- دئاوفلا  ةمتت 
لاؤس4-
-5 << نودتهيال نيذلا  نم  نوكت  مأ  يدتهتأ  رظنن  اهشرع  اهل  اوركن  لاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
لاؤس6-
-7 << نيملسم انكو  اهلبق  نم  ملعلا  انيتوأو  وه  هنأك  تلاق  كشرع  اذكهأ  ليق  تءآج  املف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
لاؤس8-
-9 << نيرفاك موق  نم  تناك  اهنإ  هللا  نود  نم  دبعت  تناك  ام  اهدصو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

ينإ10- بر  تلاق  ريراوق  نم  درمم  حرـص  هنإ  لاق  اهيقاس  نع  تفـشكو  ةـجل  هتبـسح  هتأر  املف  حرـصلا  يلخدا  اهل  ليق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
 << نيملاعلا بر  هلل  ناميلس  عم  تملسأو  يسفن  تملظ 

ةلئسألا11-

08b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  4.03  ) ( ةغرفم  )  ( 624  )  ( 315  ) 
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 :- تايوتحملا  

-1 << نيملسم انكو  اهلبق  نم  ملعلا  انيتوأو  وه  هنأك  تلاق  كشرع  اذكهأ  ليق  تءآج  امل  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-2 << نيرفاك موق  نم  تناك  اهنإ  هللا  نود  نم  دبعت  تناك  ام  اهدصو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
لاؤس3-
ينإ4- بر  تلاق  ريراوق  نم  درمم  حرص  هنإ  لاق  اهيقاس  نع  تفشكو  ةجل  هتبـسح  هتأر  املف  حرـصلا  يلخدا  اهل  ليق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

 << نيملاعلا بر  هلل  ناميلس  عم  تملسأو  يسفن  تملظ 
لاؤس5-
-6 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
لاؤس7-
-8 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
-9 << نومصتخي ناقيرف  مه  اذإف  هللا  اودبعا  نأ  احلاص  مهاخأ  دومث  ىلإ  آنلسرأ  دقلو  ىلاعت << :  هللا  لاق 

-10 << نومصتخي ناقيرف  مه  اذإف  هللا  اودبعا  نأ  احلاص  مهاخأ  دومث  ىلإ  آنلسرأ  دقلو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

09a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.36  ) ( ةغرفم  )  ( 637  )  ( 359  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نونتفت موق  متنأ  لب  هللا  دنع  مكرئآط  لاق  كعم  نمبو  كب  انريطا  اولاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-2 . ةلئسألا
-3 . ةقباسلا ةيآلا  ريسفت  ةمتت 
-4 << نوحلصي الو  ضرألا  يف  نودسفي  طهر  ةعست  ةنيدملا  يف  ناكو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
؟ 5- ربكأ مأ  رغصأ  كرش  مؤآشتلا  له 
-6 . ةلئسألا

09b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.36  ) ( ةغرفم  )  ( 582  )  ( 287  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوقداصل انإ  هلهأ و  كلهم  اندهش  ام  هيلول  نلوقنل  مث  هلهأ  هنتيبنل و  هللاب  اومساقت  اولاق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-2 << نورعشيال مهو  اركم  انركمو  اركم  اوركمو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا3-
-4 << نيعمجأ مهموقو  مهانرمد  انأ  مهركم  ةبقاع  ناك  فيك  رظناف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا5-
-6 << نوملعي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ  اوملظ  امب  ةيواخ  مهتويب  كلتف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
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-7 << نوقتي اوناكو  اونماء  نيذلا  انيجنأ  و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-8 << نورصبت متنأو  ةشحافلا  نوتأتأ  هموقل  لاق  ذإ  اطولو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-9 << نولهجت موق  متنأ  لب  ءآسنلا  نود  نم  ةوهش  لاجرلا  نوتأتل  مكنئأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 

10a- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.41  ) ( ةغرفم  )  ( 695  )  ( 316  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نونتفت موق  متنأ  لب  هللا  دنع  مكرئآط  لاق  كعم  نمبو  كب  انريطا  اولاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا2-
-3 << نوحلصي الو  ضرألا  يف  نودسفي  طهر  ةعست  ةنيدملا  يف  ناكو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا4-
-5 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
-6 << نوقداصل انإ  هلهأ و  كلهم  اندهش  ام  هيلول  نلوقنل  مث  هلهأ  هنتيبنل و  هللاب  اومساقت  اولاق  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا7-
-8 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
ةلئسألا9-

-10 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
-11 << نورعشيال مهو  اركم  انركمو  اركم  اوركمو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-12 << نيعمجأ مهموقو  مهانرمد  انأ  مهركم  ةبقاع  ناك  فيك  رظناف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-13 << نوملعي موقل  تايأل  كلذ  يف  نإ  اوملظ  امب  ةيواخ  مهتويب  كلتف  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 

10b- لمنلا ةروس  ) ريسفت  13-08-2007 يف -  تفيضا  ) 

نيميثعلا حلاص  نب  دمحم  خيشلا  - ميركلا نآرقلا  ريسفت 

 ( تياباغيم  5.33  ) ( ةغرفم  )  ( 610  )  ( 343  ) 

 :- تايوتحملا  

-1 << نوقتي اوناكو  اونماء  نيذلا  انيجنأ  و  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-2 << نورصبت متنأو  ةشحافلا  نوتأتأ  هموقل  لاق  ذإ  اطولو  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
ةلئسألا3-
-4 . ةقباسلا دئاوفلا  ةمتت 
ةلئسألا5-
-6 << نولهجت موق  متنأ  لب  ءآسنلا  نود  نم  ةوهش  لاجرلا  نوتأتل  مكنئأ  ىلاعت << :  هلوق  دئاوف 
-7 . ةلئسألا
-8 << نورهطتي سانأ  مهنإ  مكتيرق  نم  طول  لاء  اوجرخأ  اولاق  نأ  آلإ  هموق  باوج  ناك  امف  ىلاعت << :  هللا  لاق 
-9 << نيرباغلا نم  اهانردق  هتأرما  الإ  هلهأ  هانيجنأف و  ىلاعت << :  هللا  لاق 
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-10 << نيرذنملا رطم  ءآسف  ارطم  مهيلع  انرطمأو  ىلاعت << :  هللا  لاق 
ةلئسألا11-
-12 << نوكرشي امأ  ريخ  هللآء  ىفطصا  نيذلا  هدابع  ىلع  مالسو  هلل  دمحلا  لق  ىلاعت << :  هللا  لاق 
هلءأ13- اهرجـش  اوتبنت  نأ  مكل  ناك  ام  ةجهب  تاذ  قئآدح  هب  انتبنأف  ءآم  ءآمـسلا  نم  لزنأ  ضرألاو و  تاومـسلا  قلخ  نمأ  ىلاعت << :  هللا  لاق 

 << نولدعي موق  مه  لب  هللا  عم 
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